
 

 
 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

 

realizovaného postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov:               Gymnázium Šrobárova 1 Košice  

Sídlo:                 Šrobárova 1, 040 23 Košice  

Zastúpený:       Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Monika Sabová  

IČO:                  00 160 989 

DIČ:                 2020762370  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: SK43 8180 0000 0070 0019 0547  

Telefón:            055/622 19 51  

Email:              sabova@srobarka.sk  

Web:                 www.srobarka.sk  

Stránka profilu VO: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 

Telefón:            055/622 19 51  

Email:              sabova@srobarka.sk  

 

 

2. Predmet zákazky:  

 

2.1 Názov zákazky 

 

Literárne pomôcky k  projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, 

matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“. 

 

2.2 CPV       

                     

22110000-4 - Tlačené knihy,  

22111000-1 - Knihy pre školy,  

22100000-1 - Tlačené knihy, brožúry a letáky   

 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

 

Gymnázium Šrobárova 1, 042 23 Košice  

 

 

mailto:sabova@srobarka.sk


 
Názov projektu:  

„Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti „  

Operačný program: Ľudské zdroje  

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03  

Prioritná os: Vzdelávanie  

Investičná priorita:  

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku 

kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 

neformálnych  

a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.  

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  

a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov  

Kód ITMS2014+: 312011U464  

 

Literárne pomôcky k projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti“:  

4.5.2. Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky           

                                                
 

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:  

 

Najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy a doručenia objednávky verejného obstarávateľa 

uchádzačovi umiestnenom na prvom mieste.  

  

 

3. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  

 

Vyhodnotenie   ponúk   zadávanej   zákazky   malo byť   realizované na základe najnižšej  celkovej  ceny  

v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. 

 
 

      4.Oznámenie o výsledku: 

 

Z dôvodu, že na základe zverejnenej výzvy na predmet zákazky  a na základe splnenia podmienky 

oslovenia minimálne troch potenciálnych záujemcov   

 

                                     nám bola doručená iba jedna cenová ponuka 

 

 a v súlade s ustanoveniami Príručky k procesom VO pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 

orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 verzia 0.6, v ktorej 

sa uvádza, že  „  v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých PHZ je do 30000 EUR bez DPH, je 

možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky. PHZ a 

úspešný uchádzač musí byť určený oslovením minimálne troch potenciálnych záujemcov alebo ich 

identifikovaním napr. cez webové rozhranie, pričom oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia 

byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky.  

V prípade voľby tohto postupu musí prijímateľ disponovať minimálne dvomi ponukami, nakoľko 

okrem úspešného uchádzača určuje zároveň predpokladanú hodnotu zákazky“,  

 

                          nie je možné verejné obstarávanie na predmet zákazky vyhodnotiť. 

         



 
 
 
 
 
 

Uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku bude neotvorená obálka vrátená poštou späť. 

 

V najbližšom čase bude opätovne zverejnená výzva na predmet zákazky a postup verejného 

obstarávania sa bude opakovať. 

 
 
 

 
 
 

V Košiciach dňa 24.3.2020 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 
 


